


*صادرات کاال * 

در آیین نامھ اجرایي قانون امور گمركي صادرات بھ دو دستھ تقسیم 
.شده است 

صادرات قطعي -1
صادرات موقت -2

صادرات قطعي عبارت است از كاالئي كھ بھ منظور فروش یا مصرف در 
كشورھاي خارج از ایران بھ خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت بھ 

مثال تعمیر ( ارج از كشور براي انجام منظورھاي موقتي صدور كاال بھ خ
و برگشت آن بھ كشور گفتھ مي ) یا تكمیل كاال ، شركت در نمایشگاه 

.شود 
.آنچھ در این مقولھ مد نظر است صادرات قطعي است 

:اسناد و مدارك الزم جھت صادرات 
اخذ كارت بازرگاني معتبر بھ نام صادر كننده -1
در صورتیكھ براي صدور كاالي مورد نظر ،توسط ( صدور اخذ مجوز -2

.وزات بازرگاني موافقت كلي اعالم نشد باشد 
)حسب مورد –دامي ، نباتي ( اخذگواھي بھداشت و قرنطینھ -3
در صورتیكھ كاال مشمول مقررات اجباري ( گواھي استاندارد -4

) .استاندارد صادراتي باشد
كھ بھ این مجوزھا گواھي ھاي ) مورد حسب( گواھي انرژي اتمي -5

.مرسوم نیز گفتھ مي شود 
)در صورتیكھ كاال گوناگون باشد ( Packing Listتھیھ صورت عدل بندي -6
)فقط براي فرش دستباف ( شناسنامھ فرش -7

:مجوزھاي صادرات 
.كاالھاي صادراتي بر حسب مجوز صدور بھ سھ گروه تقسیم مي شوند 

: ز كاالي مجا-1
. كاالئي است كھ صدور آن با رعایت ضوابط نیاز بھ كسب مجوز ندارد 

آن دستھ ترتیباتي است كھ رعایت آن براي صادرات ) ضوابط ( منظور از 
پاره اي از كاالھا قانونًا ضروري است مانند ضوابط استاندارد ، گواھي 

بھداشت انساني ، دامي ، نباتي 
:كاالي مشروط -2

پس از اعالم . كھ صدور آن با كسب مجوز امكان پذیر است كاالئي است 



نامیده ) موافقت كلي ( نظر موافق وزارتخانھ ھاي ذیربط كھ اصطالحًا 
مي شود ، و پس از ابالغ آن بھ گمرك توسط وزارت بازرگاني براي صدور 
كاالھاي موضوع موافقت كلي ، نیازي بھ مراجعھ متقاضي بھ وزارتخانھ 

.وط و اخذ مجوز موردي نخواھد بود یا سازمان مرب

كاالھاي ممنوع الصدور -3
بھ اعتبار خرید و ( كاالئي است كھ صدور آن بھ موجب شرع مقدس اسالم 

دولت مي تواند بنا . و یا بھ موجب قانون ممنوع گردد) فروش یامصرف 
بھ مقتضیات و شرایط خاص زماني با رعایت قوانین مربوطھ صدور بعضي 

. را ممنوع نمایداز كاالھا

گواھي ھاي مرسوم
گواھي بھداشت نباتي

آیین نامھ اجرایي قانون حفظ نباتات ، فرآورده ھاي 18طبق ماده 
نباتي كھ از ایران بھ كشورھاي خارج صادر مي شود بوسیلھ كارشناسان 

قرنطینھ معاینھ و درصورت سالمت كاال گواھي بھداشت نباتي صادر مي 
.شود 

.ت عدم تقاضاي خریدار این كار انجام نمي گردد و در صور
) گواھي سازمان دامپزشكي (گواھي بھداشت دامي 

ورود و صدور ھر نوع 1350قانون دامپزشكي كشور مصوب سال 7طبق ماده 
فرآورده ھاي خام دامي –اسپرم دام –تخم مرغ نطفھ دار –دام زنده 

لوژیكي ، مواد ضد عفوني ، داروھا ، واكسن ھا ، سرم ھا و مواد بیو–
سموم دام پزشكي ، مواد غذایي متراكم ، مكمل غذاي دام و داروھائي 
كھ براي ساختن مواد نامبرده موردنیاز است باید با موافقت وزارت 

.صورت گیرد ) سازمان دامپزشكي كشور ( جھاد كشاورزي 
گواھي استاندارد

تاندارد اجباري وضع شده در صورتیكھ براي صادرات كاالھائي مقررات اس
باشد اخذگواھي استاندارد ازموسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران 

.و ارائھ آن بھ گمرك ضروري است 
گواھي انرژي اتمي

در مواردي كھ كاالي صادراتي مواد غذایي یا انواع قراضھ ھاي فلزات 
.باشد ارائھ گواھي سازمان انرژي اتمي كشور ضروري است ... و 

صورت عدل بندي



در مواردي كھ كاالھاي وارده بیش از یك بستھ و محتویات بستھ ھا 
خالص ( گوناگون و متنوع باشد ، ارایھ یك فھرست كھ محتویات ھر بستھ 

.نشان دھد ، ضروري است ) و با ظرف 
سایر اسناد مورد نیاز براي صادرات

رك ایران الزامي اسنادي كھ در ذیل نامبرده مي شود براي ارائھ بھ گم
.نیست لكن ممكن است توسط كشور مقصد یا خریدار خارجي مطالبھ شو د 

:گواھي مبدا -1
براي دریافت گواھي مبدا با در دست داشتن فتوكپي اظھار نامھ گمركي 

.و بارنامھ كاال بھ اتاق ھاي بازرگاني وصنایع و معادن مراجعھ شود
: كارنھ تیر -2

اي است كھ براي عبور كاال بوسیلھ كامیون از كار نھ تیر دفتر چھ 
كشورھاي عضو ، بدون بازرسي دقیق و بدون تامین و دریافت حقوق و 

.عوارض گمركي صادر مي شود 
: سیاھھ خرید -3

یا فاكتور صورتحسابي است كھ درآن تاریخ ، ) Invoice(سیاھھ خرید 
رداد ، تعداد نام و نشاني خریدار و فروشنده ، شماره سفارش یا قرا

یامقدار ویا شرح كاال ، قیمت واحد ، قیمت كل ،نوع قرارداد وتعرفھ 
.گمركي كاال ذكر شده است 

:بارنامھ حمل -4
بطور كلي بارنامھ سند اصلي انتقال مالكیت كاال از فروشنده بھ 
–خریدار است و داراي انواع مختلف مي باشد مانند بارنامھ ھوایي 

بارنامھ سراسري بارنامھ زمیني -ارنامھ راه آھن ب–بارنامھ دریایي 
) كامیون ( 

: گواھي بازرسي -5
سندي است كھ توسط یكي از شركتھاي بازرسي كننده بین المللي صادر و 
بھ موجب آن تایید مي گردد كھ كاالي حمل شده با كاالي ثبت سفارش شده 

.یكسان است 

مراحل صادرات
بازاریابي-1
صدور كسب مجوز-2
تعیین قیمت صادراتي توسط كمیسیون نرخ گذاري -3
صدور پروفرما -4



تھیھ ، تدار ك و بستھ بندي -5
دریافت گواھي بازرسي كاال -6
صدور فاكتور و اخذ گواھي مبدا -7
عقد قرارداد حمل و بیمھ -8
اظھار كاالبھ گمرك -9

ارسال كاال -10
ي صدوردریافت واریز نامھ یا گواھ-11

بازار یابي 
بازاریابي مھمترین قدم در صادرات است ، شناخت بازارھاي خارجي 

وراھھاي نفوذ بھ آن ، شناخت ھستھ ھاي قدرت ، شناخت رقبا در كشور 
ھدف از مھمترین قسمتھاست كھ نیازمند داشتن اطالعات از كیفیت كاال ، 

.قیمت ومیزان مصرف در بازار خریدار است 

اطالعات بھ منظور ایجاد در ارتباط با خریداران از طرق راھھاي كسب 
.ذیل امكان پذیر مي باشد 

استفاده از اطالعات و آمارھاي –مذاكره مستقیم با خریداران ب -الف
رسمي 

مراجعھ بھ سوابق قبلي -شركت در نمایشگاه ھاي بین المللي د -ج
معامالت 

استعالم از -ھ ھا وتماس با نمایندگیھاي ایران و سفارتخان–ه 
موسسات بین المللي ومراكز ارتباط 

الزم بھ ذكر است كھ با پیشرفت تكنولوژي امكان دسترسي بھ اطالعات از 
.طریق سایت ھاي اینترنتي سریعترین راه ممكن مي باشد 

از مسائل قابل اھمیت درصادرات تبلیغات است كھ باید متناسب با 
ن كاال و كشور ھدف باشد در غیر اخالقیات ، فرھنگ مصرف خریدارا

.اینصورت ممكن است تبلیغات بازتاب منفي در پي داشتھ باشد 
كسب مجوز صدور 

.این مرحلھ در قسمت اسناد مورد نیاز جھت صادرات توضیح داده شد 

»كمیسیون نرخ گذاري « تعیین قیمت صادراتي 
درات كھ توسط در حال حاضر صادر كننده ملزم بھ برگشت ارز حاصل از صا

.كمیسیون فوق تعیین گردیده است نمي باشد 



صدور پروفرما
در مواقعي كھ فروش كاال بھ طرف مقابل از طریق گشایش اعتبارات 

اسنادي انجام شود این مرحلھ ضروري است و ھر پروفرما حاوي مشخصات 
.ذیل است 

نام فروشنده ، نشاني ، تلفن ، فاكس و تلفكس *
شماره و تاریخ صدور پروفرما *
نام خریدار ونشاني*
نام و مشخصات فني كاال *
) QUANTITY( مقدار *
UNIT PRICE( ارزش كل كاال -ارزش واحد كاال * – TOTAL PRICE(
) PAYMENT CONDITON( شرایط پرداخت *
) PLACE OF LOADING( مبداء حمل*
شرایط حمل و تحویل *
)VALIDITY( ت اعتبار قیمت پروفرما مد*
) ORGIN COMMODITY( » كشور تولید كننده « سایر شرایط *

ھیھ و تدارك و بستھ بنديت
را تھیھ و طي زمان بندي در این مرحلھ صادر كننده موظف است كاال

صادر كننده . توافق شده و با توجھ بھ شرایط حاصلھ آماده نماید 
باید كاال را مطابق شرایط وویژگیھاي خواستھ شده توسط خریدار كھ 
مورد توافق قرار گرفتھ تھیھ و براي آن بستھ بندي مناسب مھیا 

شرایط عرضھ بستھ بندي باید متناسب بانوع كاال ، نوع حمل و . نماید 
بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگیري از ایجادخسارت و ضایعات ھنگام حمل 

.و نقل ، جاذبھ الزم را در خریدار بھ وجود آورد
دریافت گواھي بازرسي كاال 

معموال مورددرخواست خریدار كاال مي باشد یعني كاال بایستي بصورتي كھ 
سسھ اي بھ توافق خریدار مي خواھد ارسال شود كھ در این صورت مو

طرفین این بازرسي را انجام خواھد داد ، در مواقعي كھ كاال بصورت 
اماني ارسال مي گردد خریدار در محل ، كاال را رویت و سپس معاملھ 

.انجام مي شود 
صدور فاكتور و اخذ گواھي مبداء

در این مرحلھ صادر كننده باید فاكتور فروش كاالي خود رامطابق شرایط 



ما ، صادر و بھ تائید اتاق بازرگاني و صنایع و معادن پروفر
.برساند 

عقد قرارداد حمل و بیمھ
للي كاال ، وارد كننده و صادر كننده ھر در یك قرار داد فروش بین الم

دو طرف خواستار عقد قراردادي ھستند كھ رضایت طرفین را در برداشتھ 
و قرارداد منعقده بھ بھترین نحو اجرا شود ارسال كاال از یك كشور بھ 

كشور دیگر بھ عنوان بخشي از معاملھ تجاري مي تواند با خطرھایي 
و یا از بین رود یا تحویل وپرداخت ھمراه شود اگر كاال خسارت دیده 

قیمت بنا بھ دالیلي انجام نشود ، رابطھ بین طرفین قرارداد با مشكل 
روبرو شده و نھایت راھي جر اقامھ دعوي وجودنخواھد داشت جھت رفع 

مشكل فوق و راھنمایي صادر كنندگان اتاق بازرگاني بین المللي 
ه وخریدار بھ منظور مجموعھ اي استاندارد در موردتعھدات فروشند

تنظیم قراردادھاي فروش بین الملي كاال و تعیین مسئولیتھاي ھر یك از 
را تدوین ) اصطالحات بازرگاني بین المللي ( طرفین ، اینكوترمز 

نموده است بھ دلیل اھمیت شناخت اینكوترمز براي صادركنندگان 
ذیل ارائھ خالصھ اي از این اصطالحات بھ شرح) ھمچنین وارد كنندگان ( 

:میگردد 

) Ex Works ) EXWتحویل كاال در محل كار
در این روش تحویل كاال ، فروشنده تحویل كاال را ھنگامي بھ انجام مي 

یعني كارگاه ، كارخانھ ، انبار ( رساند كھ آن رادر محل كار خود 
بھ صورتي كھ براي صدور ترخیص نشده ودروسیلھ نقلیھ دریافت ) وغیره 
.كاال بارگیري نشده است ، دراختیار خریدار قرار مي دھد كننده

بنابراین اصطالح مزبور مبین حداقل تعھد براي فروشنده است و خریدار 
باید تمام ھزینھ ھاي حمل كاال وخطرھاي متوجھ آن را درجریان تحویل 

.گرفتن كاال از محل كار فروشنده ، تقبل نماید 

) Free Along Side Ship ) FASحویل كاال در كنار كشتيت
فروشنده تحویل كاال را ھنگامي بھ انجام مي رساند كھ كاال دربندر 

بارگیري تعیین شده ، در كنار كشتي قرار گیرد و خریدار ازاین لحظھ 
بھ بعد باید كلیھ مخارج كاال و خطرھاي ازمیان رفتن یا آسیب دیدن آن 

.را بھ عھده گیرد 
) Free Carrier ) FCAبھ حمل كنندهتحویل كاال درمحل مقرر

این اصطالح بدین معنا است كھ فروشنده تحویل كاال راھنگامي بھ انحام 



مي رساند كھ آن را پس از ترخیص براي صدور ، درمحل مقرر دراختیار 
باید متذكر شد كھ . حمل كننده تعیین شده از طرف خریدار ، قرار دھد 

بر تعھد بارگیري وتخلیھ كاال در این محل انتخاب شده براي تحویل ، 
اگر تحویل در محل كار فروشنده انجام پذیرد ، . محل تاثیر دارد 

فروشنده مسئولیت بارگیري را بھ عھده دارد و چنانچھ بارگیري در محل 
.دیگري صورت گیرد فروشنده مسئول تخلیھ نیست 

) Free On Board ) FOBتحویل كاال روي عرشھ كشتي
كاال زماني صورت مي پذیرد كھ كاال دربندر بارگیري تعیین شده ، تحویل

از لبھ كشتي عبور كند بھ عبارتي خریدار از این لحظھ بھ بعد كلیھ 
. مخارج كاال وخطرھاي از میان رفتن یا آسیب دیدن آن راتقبل كند

این . مستلزم آن است كھ فروشنده كاال راجھت صدورترخیص كندFOBاصطالح 
فقط براي حمل و نقل از طریق دریا یا آبراھھ ھاي داخلي اصطالح 

اگر طرفین قصد تحویل كاال یاعبور آن از لبھ كشتي . كاربرد دارد
» تحویل كاال در محل مقرر بھ حمل كننده « راندارند ، باید از اصطالح 

 )FCA ( استفاده نمایند.
) Delivered At Frontier ) DAFتحویل كاال درمرز

صطالح بدین معناست كھ فروشنده تحویل كاال را ھنگامي بھ انجام این ا
مي رساند كھ آن را پس از ترخیص براي صدور ، ونھ براي ورود ، روي 

وسیلھ نقلیھ آورنده كاال ، بھ صورت تخلیھ نشده ، درنقطھ ومحل تعیین 
در اختیار قرار -اما قبل از مرزگمركي كشور مجاور–شده درمرز 

مرز مي تواند براي ھر مرزي ، از جملھ مرز كشور صادر واژه . دھد 
بنابراین تعیین مرز موردنظر باذكر نام نقطھ . كننده بھ كار رود 

.ومحل دراصطالح فوق حائز اھمیت مي باشد 
) Delivered ExShip ) DESتحویل كاال روي عرشھ كشتي دربندرمقصد

اند كھ آن را در بندر فروشنده زماني تحویل كاال را بھ انجام مي رس
مقصدتعیین شده ،روي عرشھ كشتي قبل ار ترخیص براي ورود دراختیار 

فروشنده بایدكلیھ ھزینھ ھا و خطرھاي حمل كاال را . خریدار قرار دھد 
.تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیھ تقبل كند 

) Delivered Ex Quay ) DEQتحویل كاال روي اسكلھ دربندرمقصد
تحویل كاال ھنگامي بھ انجام مي رسد كھ فروشنده آن رادر بندر 

قبل ازترخیص براي ورود ) بارانداز ( مقصدتعیین شده روي اسكلھ 
فروشنده باید مسئولیت ھزینھ ھا و . دراختیار خریدار قرار دھد 

بار ( خطرھاي حمل كاال بھ بندر مقصدمقرر راتقبل وكاال را روي اسكلھ 



ایجاب مي كند كھ خریدار كاال را جھت DEQاصطالح . ندتخلیھ ك) انداز 
ورود ترخیص ومخارج كلیھ تشریفات و ھمینطور حقوق وعوارض ، مالیاتھا 

.و سایر ھزینھ ھاي متعلق بھ ورود را پرداخت كند 
تحویل كاال درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و 

)Delivered Duty Paid ( DDPعوارض گمركي 
این اصطالح بدین معناست كھ فروشنده كاال را پس از ترخیص براي ورود و 

بھ صورتیكھ از وسیلھ نقلیھ آورنده كاال تخلیھ نشده است ، در محل 
فروشنده باید مسئولیت . مقرر در مقصد ، بھ خریدار تحویل مي دھد 

كلیھ خطرھاي متوجھ كاال وھزینھ ھاي آن تا این محل ، از جملھ ھرگونھ 
این واژه شامل مسئولیت و قبول خطرھاي انجام ( حقوق و عوارض 

تشریفات گمركي و پرداخت ھزینھ ھاي این تشریفات ، حقوق و عوارض 
متعلق بھ ورود كاال بھ ) گمركي ، مالیاتھا و دیگر مخارج مي شود 

. كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند 
خیص و بدون پرداخت حقوق تحویل كاال درمحل مقرر درمقصد بدون تر

)Delivered DutyUnpaid ) DDUو عوارض گمركي 
دراین روش تحویل كاال ، فروشنده كاال را قبل از ترخیص براي ورود و 
بھ صورتي كھ از وسیلھ نقلیھ آورنده كاال تخلیھ نشده است ، در محل 

فروشنده باید مسئولیت . مقرر در مقصدبھ خریدار تحویل مي دھد 
ھاي متوجھ كاال وھزینھ ھاي آن تااین محل ، غیر از حقوق و خطر

این واژه شامل مسئولیت وقبول خطرھاي انجام تشریفات ( عوارض
گمــــركي وپرداخت ھزینھ ھاي این تشریفات ، حقوق وعوارض گمركي ، 

متعلق بھ ورود كاال بھ كشور ) مالیاتھا و دیگر مخارج مي شود 
این حقوق وعوارض وھمچنین ھر . بل كند مقصدرادر صورت اقتضاء ، تق

گونھ ھزینھ و خطرھاي ناشي از قصور خریدار در ترخیص بھ موقع كاال 
.جھت ورود بھ عھده وي خواھد بود
) Carriage Paid to ) CPTپرداخت كرایھ حمل كاال تامقصد

بدین معناست كھ فروشنده كاال را بھ حمل كننده اي كھ خود تعیین كرده 
ویل مي دھد بعالوه باید ھزینھ الزم جھت حمل كاال تا مقصد مقرر است تح

بعبارتي خریدار مسئولیت كلیھ خطرھاي متوجھ كاال و . را بپردازد 
ایجاب CPT. ھرگونھ ھزینھ ھاي دیگر آن پس از تحویل راتقبل مي كند 

.مي كند كھ فروشنده كاال را جھت صدور ترخیص نماید 
Carriage And Insurance Paidھ كاال تامقصدپرداخت كرایھ حمل و بیم

to ) CIP (



در این نوع قرارداد حمل ، فروشنده كاال را بھ حمل كننده اي كھ خود 
تعیین كرده است تحویل مي دھد ، بعالوه باید ھزینھ الزم جھت حمل تا 

فروشنده ھمچنین باید خطر از میان رفتن یا . مقصد مقرر را بپردازد 
كاال در جریان حمل و نقل كھ مسئولیت آن بھ عھده خریدار آسیب دیدن 

در نتیجھ فروشنده باید قرارداد بیمھ را . است راتحت پوشش قرار دھد 
.منعقد و حق بیمھ را پرداخت نماید 
) Cost And Freight ) CFRقیمت كاال و كرایھ تا بند رمقصد

راھنگامي بھ انجام این اصطالح بیانگر آن است كھ فروشنده تحویل كاال 
. مي رساند كھ كاال در بندر بارگیري ، از لبھ كشتي عبور كند 

فروشنده باید ھزینھ ھا وكرایھ الزم جھت حمل كاال تا بندرمقصد مقرر 
را بپردازد اما مسئولیت خطر ازمیان رفتن یا اسیب دیدن كاال و 
روي مي ھمچنین ھر گونھ ھزینھ اضافي ناشي از حوادثي كھ پس از تحویل 

ایجاب مي كند CFRاصطالح. دھند ار فروشنده بھ خریدار منتقل شود 
كھ فروشنده كاال را جھت صدور ترخیص كند و فقط براي حمل و نقل از 

.طریق دریا یا آبراھھ ھاي داخلي كاربرد دارد 
( Cost Insurance And Freightقیمت كاال بیمھ و كرایھ تا بندر مقصد

CIF (
طالح بدین معني است كھ فروشنده تحویل كاال را ھنگامي بھ انجام این اص

فروشنده باید . مي رساند كھ كاال در بارگیري از لبھ كشتي عبور كند 
ھزینھ ھا و كرایھ الزم جھت حمل كاال تا بندر مقصد را بپردازد ، 

امامسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن كاال و ھمچنین ھر گونھ 
افي ناشي از حوادثي كھ پس از تحویل روي مي دھند ، از ھزینھ اض

.فروشنده بھ خریدار منتقل مي شود 
فروشنده باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن كاال درجریان حمل و 

نقل ، كھ مسئولیت آن بھ عھده خریدار است ، راتحت پوشش بیمھ دریایي 
مھ را پرداخت بعبارتي فروشنده بیمھ رامنعقد و حق بی. قرار دھد

.میكند البتھ فروشنده تنھا ملزم بھ تھیھ حداقل پوشش بیمھ مي باشد 
اظھار كاال بھ گمرك 

از قبیل كارت ( صاد ركننده كاال با در دست داشتن مدرك مثبتھ 
بھ گمرك مراجعھ نموده و اظھار ...) بازرگاني ، مجوزھاي صدور و 

ي تواندتوسط صاحب كاال و نامھ صادراتي راتنظیم مي نماید اظھارنامھ م
یاوكیل صاحب كاال تنظیم شود برخي از مندرجات اظھار نامھ بدین شرح 

.مي باشد 
نام و نشاني صادر كنندگان -



)اظھار كننده ( نام و نشاني حق العمل كار -
شماره اجازه صدور -
نام كشور مبداء -
) كشور خریدار كاال ( نام كشور مقصدنھایي كاال -
ازتكمیل اظھار نامھ صادراتي ، اظھار نامھ و مدارك ضمیمھ آن در پس

دایره تطبیق اسناد گمرك بھ لحاظ كنترل صالحیت صادركننده یا اظھار 
كننده و صحت اسناد و مدارك و مندرجات اظھار نامھ مورد بررسي قرار 

.مي گیرد 
ارسال كاال 

و تطبیق محتویات پس از بررسي و تطبیق مشخصات محمولھ با اظھار نامھ
بستھ با اظھار نامھ توسط ارزیابان گمرك و پرداخت ھزینھ ھاي گمركي 

كاال بر اساس .. ) از قبیل انبار داري ، باربري ، ھزینھ بندري و( 
نوع قرارداد حمل كھ با خریدار عقدگردیده است قابل ارسال خواھد 

.بود 

دریافت واریزنامھ یا گواھي صدور
ال كاال شركت حمل ، اظھارنامھ ئ كاالي خروجي را پس از بررسي ارس

. ممھور بھ مھر خروج گمرك نموده و بھ صادركننده عودت میدھد 


